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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Fjällklubben

PROJEKT

Projektnr:

20221
Projektnamn:

Årsbok Kungsleden
Projektstart (år/mån):

2022-01
Projektslut (år/mån):

2022-12
Projektets totala budget (kr):

225000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

225000 2022
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Bengt-Ove Blomkvist
E-postadress:

bengtoveblomkvist@gmail.com
Telefon (dagtid):

0702919602 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Ökad kunskap om Kungsleden, historia, nutid, framtid

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Fjällklubben är en rikstäckande klubb som bildades 1927 med sin främsta
uppgift att på naturens villkor främja sund fjällsport. Klubben arbetar aktivt med
frågor kring vår fjällmiljö och vi ger våra medlemmar ökad fjällkunskap genom vår
utbildningsverksamhet samt uppmuntrar till fjällupplevelser genom vandrings- och
skidturer.
För att ge alla möjlighet att uppleva fjällens natur- och kulturlandskap krävs
kunskap om och varsamhet med den särpräglade miljön. Våra medlemmar verkar
för ett aktivt friluftsliv: det är vandrare, skidåkare, fotografer, cyklister, klättrare,
fågelskådare, botaniker och andra intresserade. Tack vare goda kunskaper och
varsamhet kan alla uppleva fjällen och behålla den som en hållbar miljö. Därigenom
vill vi främja respekten för fjällen som ekosystem, kulturlandskap och område för
näringsverksamhet.
Svenska Fjällklubben verkar för en vidgad kännedom om fjällvärlden och en ökad
respekt för dess kvaliteter och naturvärden.
Under senare år har intresset för vandringar och skidturer i den svenska fjällvärlden
ökat markant, bland annat beroende på Coronapandemien. Hemmasemester har
blivit ett alternativ till Spaniens sandstränder.
Därför är det än viktigare att beskriva den känsliga natur som Kungsleden passerar



och synliggöra nödvändigheten av en hållbar fjällturism.
Kungsleden är en välkänd vandringsled även utanför Sverige och i paritet med
bland annat West Highland Way i Skottland, Laugavegur i Island och GR20 på
Korsika.
Kungsleden har en mer än 100-årig historia.
Arbetet med att anlägga Kungsleden påbörjades efter initiativ från Svenska
Turistföreningen (STF) vid sekelskiftet 1900. I STF:s årsbok 1900 beskriver
föreningens sekreterare Louis Améen att styrelsen ritat ett streck på kartan mellan
Torne Träsk och Kvikkjokk, och sagt att: "Här ska bli kungsvägen genom Lapplands
fjällvärld". Leden skulle passera de vackraste platserna svenska fjällen kunde
erbjuda.
Den första delen anlades mellan Abisko och Kvikkjokk och de första stugorna var
Abiskojaure- och Kebnekaisestugorna 1907. Leden mellan Abisko och Vakkotavare
rösades 1926–27. 1928 användes namnet Kungsleden av STF för första gången. På
1950-talet slutade Kungsleden i Ammarnäs och 1975 förlängdes leden officiellt från
Ammarnäs till Hemavan. 1977 skapades det statliga ledsystemet i fjällen, i vilket
Kungsleden kom att ingå.
Många som vandrar känner bar till sträckan Abisko till Nikkaluokta, där sträckan
Singi dessutom är en avstickare och inte ingår i egentliga Kungsleden. Sträckan
Singi till Vakkotavaare och vidare förbi Stora Sjöfallet, Saltoluokta, Kvikkjokk,
Jäckvik, Ammarnäs och till sist Hemavan är mindre känd. Ett mål med årsboken
2023 är att sprida information om de mindre kända delarna av Kungsleden för att
avlasta den norra delen.
I årsboken 2023 avser Svenska Fjällklubben att beskriva Kungsleden ur olika
perspektiv med början i för mer än hundra år sedan då den första sträckningen
rösades.

Förslag på innehåll, tema Kungsleden sommar och vinter, Abisko – Hemavan:
• Historia bakgrund, första sträckning etc. Vilka byggde och vilka var de första
vandrarna?
• Kungsleden idag, geografisk sträckning, stugplatser/fjällstationer, anslutande
leder, båtar, mm
• STF och stugplatserna (bild på varje), skötsel, ved, gasol, mm (hur mycket Bullens
varmkorv säljer man!!?)
• Stugvärdar berättar, välbesökt stugplats (Alesjaur), mindre besökt stugplats
• Statliga leder, finansiering, skötsel, länsstyrelsernas roll, Naturvårdsverket, ny
plan.
• Intervju med några från länsstyrelsernas Fältenheter kring skötsel, Norrbotten
och Västerbotten.
• Naturum i Abisko, Stora Sjöfallet, Ammarnäs och Hemavan.
• Utveckling under åren, antal vandrare, etc
• Konsekvenser av ökat antal vandrare
• Några vandrares berättelser, blandat erfarna och nybörjare
• Fjällräddningen, fjällräddningsinsatser efter leden, intervju med
polisen/fjällräddare
• Kungsleden i framtiden, ny dragning på några platser, ex Västerbotten?
Sammanhållen led från Treriksröset till Sälen (Naturvårdsverket).
• Samiska kultur/rennäring kontra besöksnäring
• Klimatförändringarna och vad det får för konsekvenser i fjällen.

Förväntade effekter

Ökad kunskap om Kungsleden och fjällvärlden i övrigt.
Spridning av besöksmål till de mindre frekventerade delarna av Kungsleden.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Trycknig 70000
Layout 20000
Projektledning 25000



Reportage och bilder 90000
Resekostnader 20000

Summa, kr: 225 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.


